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INTRODUCERE 

În soluţionarea crizei de alimente la începutul celui de-al XXI-lea secol, când în 

urma exploziei demografice populaţia Globului a înregistrat în octombrie 2011, 7 

miliarde de locuitori, iar resursele alimentare şi potenţialul de producţie al mediului 

ambiant (sol şi climat) nu sunt întotdeauna corelate cu producţii satisfăcătoare şi cu 

cerinţele de alimente, cartoful se dovedeşte a fi un produs de mare speranţă. Cartoful este 

un aliment valoros, considerat de FAO ca un pilon important în creșterea siguranței 

alimentare pretutindeni în lume.  

Nevoile crescute faţă de cartof şi rentabilitatea culturii pot fi asigurate numai pe 

seama creşterii randamentului la hectar şi a calităţii producţiei. Dozele mari de 

îngrăşăminte şi pesticide aplicate neraţional, cu intenţia de a obţine producţii mai ridicate, 

la cultura cartofului pot deveni un important factor de poluare a mediului şi a producţiei, 

în condiţiile utilizării unor tehnologii neadecvate. Tehnologiile moderne de cultivare a 

cartofului în concepţia agriculturii durabile, trebuie să asigure o productivitate şi o 

rentabilitate ridicată, pe lângă protecţia mediului înconjurător şi conservarea resurselor 

naturale.  

Necesitatea unui management performant, modificările complexe climatice, 

tehnologice, economice și biologice survenite în ultimul timp la nivelul 

agroecosistemelor, impun o cunoaștere continuă și exactă a resurselor de creștere și a 

stării de vegetație a culturilor. Monitorizarea continuă a acestor parametri semnalează în 

timp real modificările și vulnerabilitățile în agroecosistem, permițând adoptarea unor 

strategii eficiente pentru conservarea gradului de sustenabilitate economică a 

exploatațiilor agricole. Acesta este de fapt şi subiectul prezentei teze de doctorat, de mare 

actualitate, în contextul dezvoltării şi implementării pe zone tot mai mari a sistemului 

agriculturii de precizie. 

Teza de doctorat intitulată ”Studiul producţiei de cartof în funcţie de diversitatea 

spaţială a resurselor” prezintă rezultatele studiilor care au avut ca scop optimizarea input-

urilor (îngrăşăminte, pesticide) şi reducerea costurilor de producţie, deoarece o fertilizare 

corespunzătoare este esenţială atât pentru sporirea producţiei cât şi pentru calitatea 

acesteia. 
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Cercetările s-au desfăşurat în perioada 2011-2013 în câmpurile experimentale ale 

Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov. 

Deoarece elaborarea acestei teze de doctorat s-a realizat printr-o largă colaborare, 

doresc să adresez pe această cale mulţumirile mele tuturor celor care au contribuit la 

realizarea prezentei teze de doctorat. 

Doresc să-i mulţumesc d-lui prof. dr. ing. Gavrilă MORAR, conducătorul ştiinţific 

al acestei teze de doctorat, pentru colaborarea fructuoasă avută pe parcursul cercetărilor 

pentru elaborarea tezei de doctorat, care prin competenţa şi dăruirea de care a dat dovadă, 

m-a ajutat să finalizez cu success această lucrare. 

Îi sunt foarte recunoscătore pentru sprijinul ştiinţific, pasiunea şi răbdarea de care 

a dat dovadă în decursul tuturor activităţilor de cercetare precum şi pentru încrederea 

acordată domnului dr.ing Gheorghe OLTEANU. 

Îmi exprim sincera recunoştinţă doamnei ing. Maria IANOŞI pentru îndrumarea 

ştiinţifică, susţinerea intelectuală, morală şi sufletească şi pentru sfaturile oferite, mai ales 

la prelucrarea statistică a datelor experimentale. 

Multumesc in mod deosebit soţului meu şi fetiţei noastre de un an, care cu toată 

dragostea lor mi-au oferit sprijinul moral necesar.  
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CAPITOLUL 1.  

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CULTURA CARTOFULUI 

Primul capitol al tezei de doctorat cuprinde date generale privind cultura 

cartofului, importanța agronomică, economică și socială precum și evoluția suprafețelor 

și a producțiilor obținute pe plan mondial și în țara noastră, în perioada 2000-2012. 

CAPITOLUL 2.  

STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRILOR PRIVIND STUDIUL 

PRODUCŢIEI DE CARTOF ÎN FUNCŢIE DE DIVERSITATEA 

SPAŢIALĂ A RESURSELOR  

În urma unei cercetări bibliografice riguroase, în acest capitol sunt tratate bazele 

teoretice ale producției de cartof în funcție de diversitatea spațială a resurselor. 

În prima parte a capitolului se face referire la factorii producției agricole, 

interesându-ne în mod deosebit factorii ecologici (lumina, temperatura, apa, solul cu 

însușirile fizice și chimice), interacțiunea dintre producție și factorii de vegetație precum 

și variabilitatea spațială a acestora, toate aceste aspecte fiind prezentate în detaliu. 

De asemenea, tot aici este descrisă și monitorizarea factorilor de producție vizând 

două aspecte: monitorizarea stării de vegetație a culturii care are loc în timp real prin 

metode neinvazive cu dispozitive ultraperfomante în vederea determinării cantității de 

clorofilă din frunză, a indicelui de vegetație NDVI și a reflectanței învelișului foliar. Cel 

de-al doilea aspect face referire la monitorizarea resurselor, fiind dedicată determinării 

conductibilității electrice a solului.  

CAPITOLUL 3.  

CONDIŢII DE EXPERIMENTARE 

Condițiile pedoclimatice de experimentare 

Terenul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de 

Zahăr Brașov (INCDCSZ), s-a format prin sedimentarea materialului adus de apele 

torenţiale de pe înălţimile înconjurătoare. Are un relief plan destul de bine nivelat natural, 
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cu depresiuni variabile ca mărime, deseori excesiv de umede. Locul este brăzdat de 

albiile apelor ce coboară din munţi, curgând spre Olt.  

În teritoriul INCDCSZ Braşov, solurile dominante sunt cele cernoziomoide 

cambice în proporţie de 44,9% din suprafaţă şi cernoziomoide cambice-gleizate relict în 

proporţie de 36,1% din suprafaţă. Acestea sunt soluri humifere, bine saturate în baze, în 

general profunde, cu texturi mijlocii şi rar fine, cu drenaj global bun. Se încadrează în 

clasa I şi II de pretabilitate la arabil, cu limitări reduse. În condiţiile unei agriculturi 

intensive, pe aproximativ 52% din suprafaţă sunt utile irigaţiile. 

Din bonitarea terenurilor (pentru condiţiile naturale actuale), rezultă că 

favorabilitatea cea mai bună este pentru cartof, cu nota de bonitare 80 de puncte. De 

menţionat faptul că, rezerva ridicată de humus a terenurilor nu exclude utilizarea 

îngrăşămintelor organice, bine fermentate, ca o măsură indispensabilă în sistemul 

intensiv de agricultură (PETRICELE, 2006). 

Cercetările s-au efectuat pe solul de tip cernoziomoid cambic, cu textură luto-

nisipoasă. 

Condiţiile climatice în care s-au efectuat cercetările  

Clima, ca resursă, constituie alături de sol, baza agriculturii. În acelaşi timp, clima 

reprezintă un factor de risc (direct şi/sau indirect) pentru agricultură, silvicultură şi, în 

general, pentru ecosistem.  

Concluzii privind caracterizarea climatică a celor trei ani experimentali 

Cu toate că anul agricol 2010-2011 a fost un an mai călduros şi mai sărac în 

precipitaţii faţă de valorile medii multianuale, înregistrând abateri negative şi pozitive 

semnificative ale temperaturii medii lunare între -2,40 şi + 3,90C, se poate caracteriza ca 

favorabil culturii cartofului. 

Anul 2012 a fost catalogat ca „anul extremelor” atât în România cât şi în întreaga 

lume. A fost un an extrem de călduros, abaterile pozitive ale temperaturii medii lunare au 

atins 4,70C, în timp ce abaterea negativă cea mai mare a depăşit 40C. 

În continuare se va face o caracterizare sumară a celor trei luni de vară, cele mai 

călduroase din ultimii 52 de ani (1961-2012). 
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� Din punct de vedere al precipitaţiilor, suma lunară a lunii iunie 2012, comparativ 

cu MMA a fost la 48.4% mai scăzută, situându-se în primele 10 luni secetoase din 

cei 52 de ani. 

� Comparativ cu MMA temperatura medie lunară a lunii iunie a fost mai mare cu 

3,40C (16,40C faţă de 19,80C), caracterizându-se ca cea mai călduroasă lună iunie 

din ultimii 52 ani. 

�  În luna iulie s-a semnalat aceeaşi tendinţă ca şi în luna iunie. Comparativ cu MMA 

temperatura medie lunară a lunii iulie a fost mai mare cu 5,30C (17,50C faţă de 

22,80C), iar precipitaţiile au fost mai mici cu 69,9 mm (27,2 comparativ cu 97,1 

mm) faţă de MMA din ultimii 52 de ani, caracterizându-se ca cea mai călduroasă 

lună iulie şi una din cele mai secetoase din ultimii 52 ani. 

� Comparativ cu MMA temperatura medie lunară a lunii august a fost mai mare cu 

3,30C (17,00C faţă de 20,30C), iar precipitaţiile au fost mai mici cu 37,2 mm (38,8 

comparativ cu 76,0), caracterizându-se ca a doua cea mai călduroasă lună august şi 

una din cele mai secetoase din ultimii 52 ani. 

Temperaturile ridicate şi lipsa apei din sol şi aer a afectat puternic culturile de 

cartof în cele mai importante fenofaze pentru acumularea producţiei. Pe fondul unei 

dezvoltări reduse a foliajului în condiţii neirigate, încă de la începutul lunii iulie s-a 

înregistrat senescenţa puternică a canopiei.  

Începând cu mijlocul lunii iunie ca efect al încetinirii, iar apoi opririi dezvoltării 

plantelor creşterea tuberculilor a fost practic oprită la începutul lunii iulie, după care 

datorită condiţiilor climatice excesive s-au înregistrat pierderi masive de producţie. 

Calitatea producţiei rezultată din culturile neirigate de cartof a fost puternic 

alterată. O mare parte a tuberculilor recoltaţi au dimensiuni mai reduse decât calibrele 

comerciabile, aproape în totalitate sunt deshidrataţi, prezintă deformări puternice. 

Chiar dacă şi anul agricol 2012-2013 a debutat în lunile de toamnă cu temperaturi 

mai ridicate şi precipitaţii mai reduse, s-a dovedit în final a fi un an favorabil culturii 

cartofului. 

În concluzie, din cei trei ani experimentali, doar doi pot fi consideraţi favorabili 

culturii cartofului din punct de vedere climatic, anul 2012 rămânând aşa cum a fost 

catalogat „anul extremelor”, cel mai călduros din ultimii 52 de ani. 
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CAPITOLUL 4.  

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE CERCETĂRILOR, MATERIALUL 

BIOLOGIC ŞI METODELE DE CERCETARE 

4.1 SCOPUL ŞI OBIECTIVELE CERCETĂRILOR 

Necesitatea unui management performant, modificările complexe climatice, 

tehnologice, economice şi biologice survenite, în ultimul timp, la nivelul agrosistemelor, 

impun o cunoaştere continuă şi exactă a resurselor de creştere a producţiei şi a stării de 

vegetaţie a culturilor. 

Monitorizarea continuă a acestor parametri semnalează în timp real modificările şi 

vulnerabilităţile în agroecosistem, permiţând adoptarea unor strategii eficiente pentru 

conservarea gradului de sustenabilitate economică a exploataţiilor agricole. 

Studiul producţiei de cartof în funcţie de diversitatea spaţială a resurselor are ca 

scop cunoaşterea variabilităţii spaţiale (diferenţieri locale - spaţiale în cadrul unei unităţi 

de exploataţie) şi temporale (diferenţieri de la an la an în cadrul unei unităţi de 

exploataţie) a factorilor de producţie (OLTEANU, 1997). 

Sistemul de agricultură de precizie are ca strategie principală cunoaşterea variaţiei 

spaţiale şi temporale a parametrilor productivi ai solului, monitorizarea continuă a 

variabilităţii şi gestionarea (managementul) acesteia prin tehnologii diferenţiate (Variable 

Rate Technology - VRT) în funcţie de condiţiile specifice locale (PUIU şi OLTEANU, 

2012). 

Prin abordarea cercetărilor prevăzute în lucrarea de doctorat ne propunem 

identificarea celor mai adecvate metode şi echipamente pentru determinarea expeditivă şi 

continuă a unor elemente care pot determina producţia, monitorizarea “on line”, calculul, 

interpretarea şi editarea hărţilor de favorabilitate şi a hărţilor de alocare a inputurior 

tehnologice necesare. 

Pentru studiul privind variabilitatea producţiei de cartof este necesară cercetarea 

următoarelor obiective (vezi fig. 4.1): 

� perfecţionarea şi standardizarea observaţiilor şi măsurătorilor unor parametri: 

dinamica de creştere a masei vegetative şi formarea producţiei; dinamica 
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concentraţiei în clorofilă; dinamica reflectanţei învelişului foliar; dinamica 

indicelui de vegetaţie NDVI; 

� monitorizarea şi achiziţionarea georeferenţiată (GPS), în dinamică, a datelor 

fenologice, de creştere şi dezvoltare, suprafaţă foliară, concentraţie clorofilă, etc.; 

� transformări de date şi actualizarea bazei de date georeferenţiate în sistemul GIS; 

� efectuarea de calcule statistice, interpretarea şi interpolarea lor geostatistică; 

� editarea rapoartelor finale privind rezultatele cercetărilor 

 

 

 

Fig. 4.1 Schemă privind determinarea variabilităţii producţiei de cartof (original) 
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4.2 MATERIALUL BIOLOGIC 

Pentru realizarea obiectivelor propuse, cercetările s-au desfăşurat în câmpul de 

producere a materialului de sămânţă al INCDCSZ Braşov pe soiurile Christian Prebază, 

Christian Bază clasa Superelită, Desiree Bază clasa Elită (***Ordin 1266/2005), pe 

suprafeţe variabile ca dimensiune în decursul celor trei ani experimentali între 1-11 ha. 

4.3 METODELE DE CERCETARE 

Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse s-au efectuat cercetări timp de 3 ani, în 

perioada 2011-2013, în 3 locații, asupra a 3 culturi de cartof pentru sămânță. Cercetările 

au fost desfăşurate în câmpul de producere a materialului de sămânţă al INCDCSZ 

Braşov pe soiurile Christian Prebază, Christian Bază clasa Superelită, Desiree Bază clasa 

Elită, pe parcele bine caracterizate din punct de vedere pedologic şi agrochimic. 

Toate observaţiile şi măsurătorile efectuate au fost localizate utilizând sistemul de 

poziţionare GPS – Trimble GeoExplorer (SUA), pentru georeferenţierea datelor şi 

suprapunerea acestora pe hărţile digitale existente.  

În timpul vegetaţiei au fost efectuate următoarele observaţii şi măsurători: 

− dinamica de creştere a masei vegetative şi formarea producţiei. S-au efectuat 

câte 6 măsurători / soi / categorie biologică a câte 3 repetiţii la cinci momente de 

determinare în perioada 06.06.2011 - 08.08.2011.  

Determinările au fost făcute între orele 11-14 şi au vizat: 

− dinamica concentraţiei în clorofilă cu echipamentul SPAD 502 Plus Chlorophyll 

Meter (Spectrum Technologies, SUA); 

− dinamica reflectanței foliajului cu echipamentul Radiometrul Multispectral 

(CROPSCAN MSR87, SUA); 

− dinamica indicelui de vegetaţie NDVI (Normalized Difference Vegetation 

Indices) cu echipamentul Fieldscout NDVI Meter (Spectrum Technologies, 

SUA). 

Înaintea plantării, s-au efectuat lucrări de determinare a conductibilităţii electrice a 

solului cu ajutorul dispozitivului VERIS (Mobile Sensor Platform). 
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CAPITOLUL 5.  

CONCEPTE DESPRE AGRICULTURA DE PRECIZIE 

În acest capitol se prezintă detaliat elementele agriculturii de precizie precum și 

componentele acesteia. Foarte sumar amintesc componentele agriculturii de precizie, 

acestea fiind : 

� Modele de simulare, sisteme suport pentru decizie (DSS) şi sistemul informatic 

geografic (GIS); 

� Teledetecţia şi sistemul de poziţionare globală (GPS); 

� Hărţi de producţie şi aplicarea de precizie a produselor chimice. 

Scopul şi obiectivele agriculturii de precizie sunt enunțate mai jos: 

Agricultura de precizie are ca scop optimizarea utilizării resurselor de sol, apă şi a 

input-urilor chimice (îngrăşăminte şi pesticide) pe baze specifice locale (OLTEANU şi 

colab., 2002) şi are ca obiective: 

� Obţinerea de producţii mari şi de calitate, constante în timp şi spaţiu; 

� Optimizarea profiturilor economice; 

� Realizarea integrală a protecţiei mediului; 

� Mărirea durabilităţii sistemelor agricole; 

� Reducerea preţului de producţie pe unitate de produs. 

Agricultura de precizie presupune o abordare sistemică a factorilor implicaţi, 

biologici, ecologici şi socio – economici şi are ca elemente caracteristice, componente 

spaţiale şi de timp. Agricultura de precizie a apărut ca o necesitate a eficientizării 

cantităţii de îngrăşăminte şi pesticide sub presiunea economică, legislativă şi de protecţie 

a mediului a creşterii profitului şi a controlului sistemelor agricole. Metodologic, 

agricultura de precizie înglobează toate celelalte metode de cercetare şi interpretare a 

rezultatelor experimentale, pornind de la observaţii, experimentări, analiza statistică 

clasică şi spaţială, abordarea sistemică, modelarea şi simularea proceselor, până la 

utilizarea tehnologiilor spaţiale de vârf (OLTEANU şi colab., 2002). 
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CAPITOLUL 6.  

REZULTATE PRIVIND PRODUCȚIA DE CARTOF ÎN FUNCȚIE DE 

DIVERSITATEA SPAȚIALĂ A RESURSELOR 

6.1 DINAMICA DEZVOLTĂRII PLANTELOR DE CARTOF 

Comparaţia dezvoltării canopiei, a biomasei totale şi a masei tuberculilor pe plantă 

la culturile cercetate s-a efectuat prin testul Duncan pentru observaţiile efectuate în 

perioada 6 iunie-28 iulie (7-59 zile de la răsărit), perioadă în care au existat plante verzi 

în cele trei culturi. 

Dezvoltarea canopiei, studiată prin masa verde a părţii aerine a plantelor de cartof 

arată că plantele soiului Christian Prebază şi Christian Bază clasa Superelită au avut o 

dinamică asemănătoare la începutul vegetaţiei, perioadă în care au depăşit semnificativ 

canopia plantelor din cultura de Desireé Bază clasa Elită, fapt datorat diferențelor 

fenologice dintre cele două soiuri (fig. 6.1). 

 

Fig. 6.1 Compararea soiurilor privind dinamica canopiei 

În preajma întreruperii vegetaţiei la soiul Christian Prebază şi Christian Bază clasa 

Superelită, ca urmare a creşterii mai energice a foliajului în cultura de Desireé Bază clasa 

Elită, masa verde a părţii aeriene a plantelor ajunge să fie semnificativ mai ridicată. 
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Fig. 6.2 Compararea soiurilor privind dinamica biomasei 

Dinamica biomasei totale la plantele celor trei culturi este determinată în prima 

parte a perioadei cercetate mai ales de dezvoltarea foliajului, fiind componenta cu cea 

mai mare pondere în biomasa totală (fig. 6.2). Ca urmare, plantele din cele trei culturi 

prezintă diferenţe asemănătoare cu cele ale canopiei.  

Datorită creşterii ponderii tuberculilor în biomasa totală diferenţele se atenuează în 

preajma distrugerii vrejilor la verigile superioare de Christian.  

 

Fig. 6.3 Compararea soiurilor privind dinamica greutății tuberculilor 

Producţia de tuberculi acumulată de plantele din culturile cercetate la 13 iulie (a 

44-a zi de vegetaţie) nu s-a diferenţiat din punct de vedere statistic (346-431 g/cuib) (fig. 

6.3). Până la întreruperea vegetaţiei (28 iulie) culturile de Christian din verigile 

superioare au realizat producţii semnificativ mai ridicate (774 şi 852 g/cuib) faţă de 
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cantitatea acumulată de plantele din cultura de Desireé (507 g/cuib). Între cele două 

categorii biologice ale aceluiași soi, nu se constată diferențe semnificative.      

6.2 REZULTATE PRIVIND CONȚINUTUL DE CLOROFILĂ DIN FRUNZĂ 

În perioada observată valorile SPAD ale plantelor de cartof din culturile pentru  

sămânţă Christian Prebază, Christian Bază clasa Superelită şi Desireé au avut o tendinţă 

de descreştere (tab. 6.1), cu o serie de particularităţi privind dinamica acestora. 

Analiza comparativă a valorilor SPAD la cele trei culturi în diferite momente de 

observaţie , semnalează diferenţe statistic asigurate, numai, pentru măsurătorile din data 

de 13 iulie.  

La această dată plantele din cultura Christian Prebază au avut în medie un conţinut 

de clorofilă mai ridicat cu aproape trei unităţi SPAD faţă de plantele culturilor Christian 

Bază clasa Superelită şi Desireé Bază clasa Elită.   

Tab. 6.1 

Comparaţia conţinutului de clorofilă din frunze între soiuri şi categorii biologice la 

diferite momente de determinare 

Soiuri 
 

06.06.2011 17.06.2011 13.07.2011 28.07.2011 
Media 

 
Test 

Duncan 
Media 

 
Test 

Duncan 
Media 

 
Test 

Duncan 
Media 

 
Test 

Duncan 
Christian PB 56,03 A 52,36 A 50,76 A 47,76 A 
Christian SE 57,59 A 52,45 A 47,82 B 46,08 A 

Desiree E 55,58 A 51,48 A 47,54 B 48,56 A 
CV% 9,04 6,27 8,74 9,37 

6.3 REZULTATE PRIVIND DETERMINAREA INDICELUI DE VEGETAȚIE NDVI 

În urma comparației între soiuri și categorii biologice a indicelui de vegetație 

NDVI pe parcursul perioadei de vegetație s-au constatat diferențe semnificative la 

observațiile din luna iunie. 

La data de 6 iunie la cele trei culturi Christian Prebază, Christian Bază clasa 

Superelită și Desiree Bază clasa Elită s-au inregistrat valori semnificativ diferite 

prezentate în tabelulTab. 6.2, care sunt în concordanță cu dezvoltarea canopiei, respectiv 

cu gradul de acoperire a solului cu vegetație. La această dată coeficienții de variație ai 

valorilor NDVI au fost cei mai ridicați, depășind 33%. 
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La mijlocul lunii iunie, diferențele între valorile NDVI la soiul Christian s-au 

atenuat, devenind nesemnificative, însă cu valoare NDVI semnificativ mai ridicată față 

de cele ale soiului Desiree, la care dezvoltarea foliajului a fost mai lentă până la această 

observație.În luna iulie culturile nu s-au mai diferențiat pe baza indicelui de vegetație. 

Tab. 6.2 

Comparaţia indicelui de vegetaţie NDVI între soiuri şi categorii biologice la diferite 

momente de determinare 

Soiuri 
 

06.06.2011 17.06.2011 13.07.2011 28.07.2011 
Media 

 
Test 

Duncan 
Media 

 
Test 

Duncan 
Media 

 
Test 

Duncan 
Media 

 
Test 

Duncan 
Christian PB 0,56 A 0,84 A 0,90 A 0,85 A 
Christian SE 0,45 B 0,82 A 0,90 A 0,86 A 

Desiree 0,26 C 0,65 B 0,88 B 0,87 A 
CV% 33,33 14,47 1,12 4,65 

6.4 REZULTATE PRIVIND CONŢINUTUL DE CLOROFILĂ DIN FRUNZĂ ŞI A 

INDICELUI DE VEGETAŢIE NDVI ÎN CULTURI PROVENITE DIN 

MINITUBERCULI LA SOIURILE CHRISTIAN ŞI DESIREE 

În tabelul 6.3 sunt prezentate valorile medii ale conţinutului de clorofilă din frunză 

la soiurile Christian, respectiv Desiree la trei momente de determinare la plante provenite 

din minituberculi. La plantele soiului Desiree valoarea medie a cantităţii de clorofilă din 

frunze a fost de 49,5 unităţi SPAD, valoare mai mare decât cea a soiului Christian care a 

avut o medie doar de 47,6 unităţi SPAD. Cele mai mari valori s-au înregistrat in timpul 

primei măsurători la ambele soiuri, care a avut loc în data de 19.06.2012, când plantele au 

fost tinere, iar foliajul mai puţin dezvoltat. 

Nivelul cel mai ridicat al mediei cantităţii de clorofilă din frunză s-a înregistrat la 

soiul Desiree cu o valoare de 53,3 unităţi SPAD spre deosebire de soiul Christian care a 

avut o valoare medie de doar 49,4 unităţi SPAD. 

Toţi coeficienţii de variaţie pentru mediile măsurătorilor cantităţii de clorofilă din 

frunze indică variaţii reduse de la plantă la plantă, respectiv între plantele din diferitele 

puncte de observaţii, pentru ambele soiuri la toate datele de observaţie. 

În urma analizei varianţei a conţinutului de clorofilă din frunze s-a constatat că 

pentru ambele soiuri mediile observaţiilor din perioada 19 iunie-22 iulie se diferenţiază 
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semnificativ pentru majoritatea punctelor de observaţie. Se constată o mai puternică 

separare statistică prin testul Duncan a nivelelor de clorofilă din punctele de observaţie. 

Tab. 6.3 

Valorile medii ale conţinutului de clorofilă în perioada înfloritului la soiurile 

Christian şi Desireé, plante provenite din minituberculi 

Data Cultura Media 
Christian  Desireé  

Unităţi 
SPAD 

Test 
Duncan 

CV
% 

Unităţi 
SPAD 

Test 
Duncan 

CV
% 

Unităţi 
SPAD 

Test 
Duncan 

CV
% 

19.06.2012 49,4   B 8,0 53,3 A 4,7 51,3 A 7,4 
03.07.2012 46,5      C 7,0 47,7       C 5,8 47,1    B 6,4 
22.07.2012 47,0      C 13,5 47,4       C 8,8 47,2    B 11,2 

Media 47,6 49,5 * 48,6 
CV % 10,0 8,4 9,4 

DL 5% (soi) = 1.0 Unităţi SPAD 
LSD 5% (data) = 1.0 Unităţi SPAD 
LSD 5% (soi * data) = 1.4 Unităţi SPAD 

Analiza valorilor medii a indicelui de vegetaţie NDVI care au fost măsurate 

individual pe plantele de cartof din punctele de observaţie arată că, în perioada 19 iunie – 

22 iulie s-au înregistrat diferenţe semnificative în dezvoltarea aparatului foliar la ambele 

soiuri. La soiul Christian valoarea medie NDVI a atins 0,91 iar la soiul Desireé valoarea 

medie a fost de 0,86. 

La măsurătorile ulterioare, valoarea NDVI a descrescut progresiv, în timp ce la 

soiul Desireé tendinţa de descreştere semnificativă s-a înregistrat numai la măsurătoarea 

din ultima decadă a lunii iulie. De remarcat pentru ambele soiuri este nivelul redus al 

coeficienţilor de variaţie al măsurătorilor prezentat în tabelul 6.4. 

Pentru interpretarea datelor care au fost măsurate pentru indicele de vegetaţie 

NDVI s-a folosit analiza varianţei polifactoriale în scopul de a depista momentul de 

măsurare prin care s-ar putea decela cel mai bine diferenţele de dezvoltare ale foliajului 

la cartof.  

În anul 2013 la ambele soiuri ale culturilor de cartof provenite din minituberculi, 

cele şase puncte de observaţie s-au diferenţiat prin măsurătorile NDVI din data de 3 iulie. 

Această dată fiind precedată de condiţii climatice care au determinat creşterea luxuriatnă 

a foliajului. Ulterior acestei date foliajul nu s-a putut susţine şi s-a prăbuşit, nelăsând 

posibilitatea diferenţierii punctelor de observaţie. 
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Tab. 6.4 

Valorile medii ale indicelui de vegetaţie NDVI  la soiurile Christian şi Desireé plante 

provenite din minituberculi, determinate în perioada înfloritului,  

Data  

Cultura 
Media 

Christian  Desireé  

NDVI 
Test 

Duncan 
CV 
% 

NDVI 
Test 

Duncan 
CV 
% 

NDVI 
Test 

Duncan 
CV
% 

19.06.2013 0.91 A 3.0 0.86   B 2.7 0.88 A 3.8 
3.07.2013 0.87    B 4.5 0.86   B 5.9 0.87 A 5.2 

22.07.2013 0.81       C 3.9 0.84   BC 3.7 0.82    B 4.0 
Media 0.86* 0.85 0.857 
CV % 5.9 4.4 5.2 
DL 5% (soi) =  0.00 (2.01 * 0.0018) 
LSD 5% (data) =  0.02  
LSD 5% (soi * data) = 0.03 

6.5 REZULTATE PRIVIND DETERMINAREA REFLECTANȚEI ÎNVELIȘULUI 

FOLIAR 

Cercetarea s-a axat în special pe studierea în dinamică a reflectanţelor la lungimea 

de undă de 660 nm unde absorbţia clorofilei este substanţială iar reflectanţa frunzei este 

relativ redusă şi la lungimea de undă de 810 nm la care pigmentul nu absoarbe iar 

reflectarea este puternică, cu scopul de a fi folosite la calcularea indicelui de vegetaţie 

NDVI. 

Corelaţiile dintre reflectanţa învelişului foliar şi biomasa plantelor pot fi folosite 

pentru o predicţie timpurie a producţiei de cartof (PUIU I. şi colab., 2011). 

6.5.1 Comparaţia reflectanţei învelişului foliar între soiuri şi categorii biologice la 

diferite momente de determinare 

Comparaţia reflectanţei învelişului foliar la toate cele trei soiuri la cele două 

lungimi de undă, respectiv 660 nm şi 810 nm la diferite momente de observaţie s-a făcut 

prin testul Duncan. La ambele lungimi de undă valorile medii ale reflectanţei foliajului 

din cultura de Desireé Elită au fost în general mai ridicate, decât cele calculate pentru 

culturile Christian Prebază şi Christian Bază clasa Superelită, cu excepţia măsurătorii la 

810 nm din 17 iunie.  
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La 660 nm, lungimea de undă cu spectrul de absorbţie puternică a energiei 

luminoase, reflectanţa învelişului foliar descreşte odată cu înaintarea în vegetaţie a 

culturilor studiate (fig. 6.4). 

 

Fig. 6.4 Dinamica reflectanţei învelișului foliar (660 nm) 
 

Analiza reflectanţelor medii arată că, la soiul Desireé, în perioada 6 iunie-13 iulie, 

reflectanţele medii calculate (între 10,34 şi 3,44) sunt semnificativ mai ridicate faţă de 

cele obţinute la soiurile Christian Prebază (între 4,46 şi 2,32) şi Christian Bază clasa 

Superelită (între 6,04 şi 2,34). 

Coeficienţii de variaţie foarte ridicaţi, de peste 44 %, la măsurătorile din iunie 

indică pe lângă diferenţele de vegetaţie a celor trei culturi heterogenitatea foarte ridicată a  

plantelor din cadrul parcelei, mai ales la soiul Desireé. 

În luna iulie coeficienţii de variaţie indică heterogenitate redusă spre medie La 

culturile cercetate reflectanţa foliajului la lungimea de undă de 810 nm urmăreşte 

evoluţia plantelor.  

La lungimea de undă de 810 nm (fig. 6.5) reflectanţele învelişului foliar la soiul 

Desireé au fost semnificativ mai ridicate faţă de cele ale soiurilor Christian Prebază şi 

Christian Bază clasa Superelită la data de 6 iunie (17,64 faţă de 16,00 şi 15,05) şi la 28 

iulie (45,43 faţă de 37,95 şi 40,86). La data de 17 iunie media reflectanţei învelişului 

foliar la soiul Desireé a fost semnificativ mai redusă faţă de cultura Christian Prebază 

(29,49 faţă de 34,69).  
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Fig. 6.5 Dinamica reflectanţei învelișului foliar (810 nm) 

 

6.6 REZULTATE PRIVIND VARIABILITATEA SPAŢIALĂ A CULTURII DE 

CARTOF, SOLĂ ICA GHIMBAV 

În anul 2012 amplasarea experimentelor s-a făcut pe o parcelă situată lângă 

Intreprinderea de Construcţii Aeronautice (ICA) Ghimbav.  

6.6.1 Rezultate privind variabilitatea conductibilităţii electrice a solului 

Diferențele între conductibilitatea electrică (CE) a solului pe anumite zone sunt 

date de compoziția neuniformă a solului (procentul de argilă, praf, nisip și materie 

organică). Harta CE ne arată (prin culori diferite) cum de-a lungul suprafeței studiate se 

schimbă compoziția solului. Astfel în literatura de specialitate se constată că zonele în 

care se înregistrează valori mari ale CE coincid cu cele care au un procent mai mare de 

argilă și materie organică și în final producție ridicată. 

În figura 6.6 este prezentată harta CE a solului de suprafață. Valoarea medie a CE 

care a rezultat în urma efectuării măsurătorilor cu ajutorul dispozitivului portabil Veris 

Mobile Sensor Platform 3100, realizate la data de 10.04.2012, a fost de 17,79 

(mS/m).Valorile CE măsurate s-au situat între minim 0,27 şi maxim 28,61 (mS/m).  
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Fig. 6.6 CE de suprafață și adâncime, ICA Ghimbav 

Valoarea medie înregistrată a fost 19,59 mS/m, cu un minim de 0,47 mS/m și 

maxim 33,33 mS/m.  

Coeficienţii de variaţie obţinuţi 26,70%, respectiv 29,40% indică o variabilitate 

spaţială medie a conductivităţii electrice a solului pe terenul din cea de-a doua locație 

unde s-au efectuat cercetările, respectiv ICA Ghimbav. 

6.6.2 Rezultate privind variabilitatea spaţială a texturii solului 

Textura solului și gradul de afânare joacă un rol extrem de important pentru 

respirația și creșterea în volum a părții subterane a cartofului. 

Cartoful este foarte pretențios față de însușirile fizico-chimice ale solului în special 

față de textură. Necesită soluri ușoare, structurate, permeabile, bine aerate, bogate în 

elemente nutritive și cu capacitate bună de reținere a apei. 

Un rol important al texturii este și cel al faptului că aceasta determină stabilirea 

diferențiată a măsurilor agrotehnice, agrochimice și ameliorative ce urmează să fie 

aplicate solului. 

În figurile de mai jos ( 6.7, 6.8) se poate observa variabilitatea fracțiunilor 

granulometrice nisip și argilă pe adâncimile 0-30 respectiv 0-90 cm. 

Fracțiunea nisip este alcătuită din particule de cuarț rezistente la alterare. Datorită 

acestui fapt precum și datorită gradului redus de mărunțire, nisipul se prezintă ca un 

material inactiv. Acesta este considerat inactiv sau puțin activ din punct de vedere al CE 

deoarece nu prezintă coeziune, plasticitate, aderență, nu reține apa, nu conține substanțe 

nutritive și nu are capacitate de reținere a acestora. 
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Fig. 6.7 Nisip, ICA Ghimbav 

Fracțiunea argilă este alcătuită din minerale argiloase. Aceasta prezintă coeziune, 

plasticitate, aderență mare, reține puternic apa, conține și eliberează elemente nutritive, 

are capacitate mare de reținere a acestora. 

  

Fig. 6.8 Argilă, ICA Ghimbav 

6.6.3 Rezultate privind variabilitatea spaţială a proprietăţilor agrochimice ale 

solului 

Una dintre componentele esențiale ale fertilității o constituie asigurarea plantelor 

cu substanțe nutritive, iar aceasta se realizează datorită prezenței în sol a humusului. 

Acesta constituie componentul de bază, esențial al solului fiind considerat principalul 

rezervor de substanțe nutritive pentru plante. 

Conținutul solurilor în materie organică este influențat de mai mulți factori și 

anume: climatici (temperatura, umiditate), de vegetație, tehnologia culturii (irigata, 

neirigata), folosirea îngrasamintelor organice, procesul de solificare. Materia organică 
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este formată din resturi organice proaspete de origine vegetală, animală și humus. 

Humusul este componenta principala a materiei organice din sol. 

Fig. 6.9 Humus, ICA Ghimbav Fig. 6.10 pH, ICA Ghimbav 

În figura 6.9 este prezentată harta cu variabilitatea conţinutului în humus al 

stratului arabil care indică un sol cu o fertilitate foarte ridicată (conţinut mediu 6,99%). 

Referitor la cerințele cartofului față de reacția solului, Berindei (1977) consideră pH-ul 

optim între 4,5-7,5. Solul studiat de noi prezintă o reacție slab alcalină (fig. 6.10) cu 

valori cuprinse între 6,9-8,06, valoarea medie fiind de 7,6. 

6.6.4 Rezultate privind variabilitatea spaţială a cantităţii de macronutrienţi din  sol 

În figura 6.11 este prezentată harta cu variabilitatea procentului de azot din stratul 

arabil. Conţinutul mediu de azot este de 0,37%. După Davidescu (1992) rezultă o 

aprovizionare foarte bună a solului cu azot. 

Fig. 6.11 Conţinutul de azot din stratul 

arabil, ICA Ghimbav 

Fig. 6.12 Conţinutul de fosfor din stratul 

arabil, ICA Ghimbav 
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Spre deosebire de azot, fosforul se găseşte în cantităţi mult mai mari (fig. 6.12), 

înregistrând o valoare minimă de 41,92 ppm şi maximă de 80,84 ppm. Conţinutul mediu 

de fosfor din sol este de 56,78 ppm rezultând o aprovizionare bună a solului cu acesta. 

Variabilitatea conţinutului de potasiu din stratul arabil este prezentată în figura  

6.13 înregistrând o valoare minimă de 64,58 ppm şi maximă de 145,04 ppm. Valoarea 

medie este de 95,31 ppm rezultând o aprovizionare medie a solului cu potasiu. 

Pentru îndeplinirea scopului nostru, acela al sporirii producției este necesar să 

luăm în considerare atât analizele de sol cât şi cele de plantă deoarece prin corelaţia 

acestora se pot urmări mai multe obiective şi anume: alegerea de către specialist a 

deciziilor corecte în vederea fertilizării utile plantelor; informarea corectă privitoare la 

evoluția stării de fertilitate a unui sol, fertilitate care poate să crească în cazul practicării 

unor tehnologii corecte dar poate și scădea în cazul când din sol planta extrage 

elementele nutritive fără ca omul să restituie cantitățile consumate de aceasta. Toate 

acestea contribuie în final la elaborarea planurilor de fertilizare ținând cont de indicii 

agrochimici ai solului. 

 

Fig. 6.13 Conţinutul de potasiu din stratul arabil, ICA Ghimbav 

6.6.5 Rezultate privind variabilitatea spaţială a producţiei de cartof 

Harta producţiei este deseori corelată cu conductibilitatea electrică a solului ca şi 

în figura 6.14. În cele mai multe cazuri aceste similitudini sunt explicate de diferenţele 

din sol. Capacitatea de reţinere a apei este un factor major care afectează producţia. 

Hărţile de conductibilitate electrică a solului ne oferă informaţii valoroase despre 

diferenţele şi asemănările dintre soluri care, pentru o fertilizare corespunzătoare pot fi 

împărţite în microzone pentru a se putea aplica un management specific fiecărei zone. 
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Aici intervine agricultura de precizie care prin informaţiile oferite (cu ajutorul senzorilor 

de contact sau distanţă) fermierilor îi ajută pe aceştia să nu mai aplice o fertilizare 

uniformă ci una corespunzătoare diferențiată și localizată pentru sporirea producţiei. 

 

Fig. 6.14 Harta variabilităţii spaţiale a producţiei de cartof, soiul Christian 

Valorile conductibilităţii electrice a solului pot fi folosite pentru a ajuta la sporirea 

producţiei în timp real numai dacă se iau în calcul o serie de alte informaţii cum ar fi: 

date istorice despre producţie, sămânţa, categoria biologică, îngrăşământul folosit precum 

şi cunoştinţele agronomice a zonei respective.  

În urma analizării producţiei la soiul Christian evaluată în punctele de observaţie, 

se constată că producţia medie de tuberculi a fost de 29,77 t/ha variind între 22,55-36,55 

t/ha. Variaţia spaţială a numărului de tuberculi şi a producţiei la cuib, respectiv a 

producţiei la hectar în punctele de observaţii este reflectată prin coeficientul de variaţie 

(16,52%) care indică variaţii medii. 

6.7 REZULTATE PRIVIND VARIABILITATEA SPAŢIALĂ A CULTURII DE 

CARTOF, SOLĂ STUPINI 

6.7.1 Rezultate privind variabilitatea conductibilităţii electrice a solului 

În anul 2013 amplasarea experimentelor s-a făcut pe o parcelă situată în Stupini 

lângă sediul INCDCSZ Brașov. 

După cum s-a precizat şi mai sus, la celelalte locații unde s-au efectuat cercetările, 

harta CE a solului ne prezintă cum se schimbă compoziția solului de-a lungul suprafeței 

studiate. Astfel, în figura 6.15 putem observa zonele unde valorile CE sunt mai mici, 
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zone care coincid cu cele care au un procent ridicat de nisip și mai scăzut în argilă și 

materie organică. În acele zone se pot aplica în timp util tehnologii, în vederea sporirii 

fertilității solului pentru o producție ridicată. 

Valoarea medie a CE pe adâncimea de 0-30 cm, care a rezultat în urma efectuării 

măsurătorilor din data de 02.05.2013, a fost de 17,0 mS/m.Valorile CE măsurate s-au 

situat între minim 5,4 şi maxim 36,2 mS/m.  

Valoarea medie înregistrată pentru CE de adâncime a fost de 18,65 mS/m, cu un 

minim de 5,9 și maxim 35,7 mS/m. Coeficienţii de variaţie obţinuţi, 27,23 % respectiv de 

24,62 % indică o variaţie spaţială medie a conductivităţii electrice a solului pe terenul din 

cea de-a treia locație unde s-au efectuat cercetările (PUIU I. şi colab., 2013). 

Fig. 6.15 CE de suprafață și adâncime, Stupini 

6.7.2 Rezultate privind variabilitatea spaţială a texturii solului 

Fracțiunile granulometrice, nisip și argilă la cele două adâncimi 0-30 cm, respectiv 

0-90 cm contribuie la alegerea de către specialist a deciziilor corecte în vederea aplicării 

unui management performant pentru sporirea producției. 

Astfel, în figurile 6.16, 6.17 , se prezintă variabilitatea spațială a argilei și nisipului 

la cele două adâncimi 0-30 cm respectiv 0-90 cm. Așa cum se este precizat și în literatura 

de specialitate, procentul mare de nisip se găsește în zonele unde se înregistrează o CE 

mică a solului. În concluzie cea de-a treia parcelă unde s-au efectuat cercetările prezintă 

un sol cu o textură mijlocie, predominant lutoasă (LL-lut mediu) prezentând o 

variabilitate destul de mică din acest punct de vedere. 
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Fig. 6.16 Nisip, Stupini 

Fig. 6.17 Argilă, Stupini 

6.7.3 Rezultate privind variabilitatea spaţială a proprietăţilor agrochimice ale 

solului 

În figura 6.18 este prezentată variabilitatea procentului de humus din stratul arabil. 

Conținutul mediu de humus al profilelor, rezultat din calcule a fost de 5,7 % , cu un 

coeficient de variatie de 24,4 %, şi cu valori situate între 3,1 şi 7,0 %. Caracterizarea 

fertilității solului este dată de conținutul de humus, rezultând un sol cu o fertilitate 

ridicată. 

O hartă a pH-ului solului este utilă pentru aplicarea corectă şi exactă a 

amendamentelor în zonele unde este absolută nevoie. Aplicarea neuniformă este o 

metodă mai puţin costisitoare în comparaţie cu metoda uzuală, cea a aplicării pe întreaga 

suprafaţă a terenului. 

În figura 6.19 este prezentată variabilitatea pH-ului. Valoarea medie a acestuia, 

calculată pentru cele patru profilele reprezentative la adâncimea de 0-30 cm este de 6,6 
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cu un coeficient de variație de 11,8 %, indicând un sol slab acid prielnic culturii 

cartofului. 

Fig. 6.18 Humus, Stupini Fig. 6.19 pH, Stupini 

6.7.4 Rezultate privind variabilitatea spaţială a cantităţii de macronutrienţi din  sol 

Procentul mediu de azot total în stratul arabil a fost 0,24 cu un coeficient de 

variaţie de 31,2% (fig. 6.20). Analizele efectuate pe profilele reprezentative indică faptul 

că solul prezintă o aprovizionare slabă cu azot (VIDICAN şi colab., 2013). 

  

Fig. 6.20 Conţinutul de azot din stratul arabil Fig. 6.21 Conţinutul de fosfor din stratul arabil 

Conţinutul de fosfor prezintă mari variaţii de la un profil la altul (fig. 6.21), de la 

asigurarea cu fosfor slabă 5,58 ppm până la asigurarea bună 89,96 ppm, inregistrând o 

medie de 58,13 ppm. 

Aceeaşi tendinţă se manifestă şi pentru potasiu, însă descreşterea valorilor pe 

adâncimea profilului este mai lentă. Variabilitatea conţinutului de potasiu din stratul 

arabil este prezentată în figura 6.22 înregistrând o valoare minimă de 6,31 ppm şi 
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maximă de 122,61 ppm. Valoarea medie este de 73,99 ppm rezultând o aprovizionare 

medie a solului cu potasiu. 

 

Fig. 6.22 Conţinutul de azot din stratul arabil, Stupini 

6.7.5 Rezultate privind variabilitatea spaţială a producţiei de sămânță de cartof 

În urma analizării producţiilor de cartof de sămânță evaluate în punctele de 

observaţie se constată că producţia de tuberculi medie de sămânță, a fost semnificativ mai 

ridicată la soiul Desireé faţă de cea realizată la soiul Christian, respectiv 37,6 t/ha faţă de 

33,6 t/ha în condiţiile intreruperii vegetaţiei la data de 01.08.2013 (fig.6.23).  

  

Fig. 6.23 Harta variabilităţii spaţiale a 

producţiei de cartof t/ha, Christian 

Fig. 6.24 Harta variabilităţii spaţiale a 

producţiei de cartof t/ha, Desiree 

Evaluarea producţiei s-a facut la nivel de cuib iar transformarea la hectar s-a facut 

luând in considerare densităţile medii in punctele de observaţie, la care s-a făcut analiza 

varianţei si s-au comparat elementele de producţie din diferite puncte prin testul Duncan. 

La soiul Christian se constată o mai mare variaţie a producţiei totale de sămânță în 

cele şase puncte de observaţie, între 23,6 şi 45,6 t/ha., cu diferenţe semnificative între 
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unele puncte. La soiul Desireé nivelele de producţie de sămânță au variat între 31,2 şi 

47,5 t/ha fără ca diferenţele să fie semnificative din punct de vedere statistic (fig. 6.24). 

Variaţia spaţială a numărului de tuberculi şi a producţiei la cuib, respectiv a 

producţiei la hectar în punctele de observaţii este reflectată prin coeficienţii de variaţie 

care indică variaţii medii spre mari la soiul Christian (CV între 20,2 şi 27,9%) şi mici 

spre medii la soiul Desireé (CV între 13,1 şi 16,0 %). 

 

CONCLUZII 

În urma cercetărilor efectuate şi a rezultatelor obţinute privind studiul producţiei 

de cartof în funcţie de diversitatea spaţială a resurselor s-au desprins următoarele 

concluzii: 

1. Diversitatea spațială a resurselor este o noțiune folosită în contextul de agricultură de 

precizie și reprezintă variabilitatea proprietăților fizice și chimice ale solului în cadrul 

suprafeței unei parcele considerate, "incorect", ca fiind uniformă din punct de vedere 

tehnologic. 

2. Pentru a integra o suprafață probă în coordonatele practice ale principiilor agriculturii 

de precizie trebuie cunoscute o serie de elemente cum ar fi: componentele fizice 

(textura, adâncimea stratului arabil, temperatura, umiditatea, etc.) şi chimice ale 

solului (pH-ul, conţinutul în substanţe organice – humusul şi substanţe anorganice – 

azot, fosfor, potasiu, precum şi mezo şi microelementele) cuprinzând diversitatea 

spațială a resurselor pentru cultura cartofului. 

3. Folosind aceste elemente de studiu s-au efectuat cercetări timp de 3 ani în 3 locații 

asupra a 3 culturi de cartof de sămânță (Christian Prebază, Christian Bază clasa 

Superelită și Desiree Bază clasa Elită) urmărindu-se un grup de elemente detectabile 

legate de fiziologia creşterii plantelor şi formării producţiei (concentraţia în clorofilă, 

reflectanţa învelișului foliar precum și indicele de vegetație NDVI) precum și de 

resursele din sol (conductibilitatea electrică). Acestea pot fi urmărite cu mijloacele 

folosite de agricultura de precizie (SPAD 502 Plus, CropScan multispectral 

radiometer, CM 1000 NDVI Meter și VERIS 3100 Mobile Sensor Platform). 
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4. Din punct de vedere climatic, din cei trei ani experimentali, doar doi pot fi consideraţi 

favorabili culturii cartofului, anul 2012 fiind caracterizat ca cel mai călduros şi 

secetos an din ultimii 52 de ani. Acest lucru se datorează faptului că temperatura 

medie lunară a lunilor (iunie-august) a fost mai mare cu 40C, iar suma lunară a 

precipitaţiilor din aceleaşi luni comparativ cu media multianuală din ultimii 52 de ani 

a fost cu 51,83% mai scăzută. 

5. În ceea ce priveşte dinamica dezvoltării plantelor de cartof la toate cele trei culture de 

cartof (Christian Prebază, Christian Bază clasa Superelită şi Desiree Bază clasa Elită) 

s-au înregistrat corelaţii semnificative între toate elementele biometrice studiate. 

Comparând valoarea absolută a coeficienţilor de corelaţie pentru NDVI cu cele pentru 

clorofilă, se constată că în toate cazurile aceste sunt mai mari, indicele de vegetaţie 

calculat reflectând cu mare precizie starea de vegetaţie a culturii cartofului.  

6. Odată cu înaintarea în vegetaţie valoarea conţinutului de clorofilă din frunze descreşte 

progresiv, fapt care reflectă starea culturii. 

7. În toate culturile studiate valorile conţinutului de clorofilă din frunze au scăzut odată 

cu creştera foliajului, dinamică influenţată de redistribuirea azotului în plantă, acest 

fapt fiind strâns legat şi de condiţiile termo-hidrice. 

8. Dinamica indicelui de vegetaţie NDVI arată o cultură de cartof pentru sămânţă 

viguroasă şi sănătoasă, care a fost infiinţată în perioada optimă. Cultura fiind lipsită 

de plante virozate, având condiţii de creştere corespunzătoare şi control eficient al 

buruienilor, bolilor şi dăunătorilor este atestată de valoarea mare a indicelui de 

vegetaţie 0,9 obţinut la data de 13 iulie. Faptul că, in toata luna iulie până la începutul 

lui august valoarea indicelui de vegetaţie s-a menţinut peste 0,80, iar descreşterea lui 

uşoară a fost nesemnificativă, arată că prin tehnologia aplicată s-a reuşit realizarea şi 

menţinerea unui foliaj bogat şi sănătos. 

9. În toată perioda de creştere a foliajului, valorile NDVI ale culturilor Christian Prebază 

şi Christian Bază clasa Superelită au fost semnificativ mai ridicate faţă de valorile 

NDVI calculate pentru soiul Desireé Bază clasa Elită. La soiul Christian indicii de 

vegetaţie NDVI calculaţi indică o dezvoltare mai energică a foliajului în prima parte a 

lunii iunie la categoria, după care nu se mai înregistrează diferenţe între cele două 

culturi. 
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10. Comparaţia reflectanţei învelişului foliar la toate cele trei soiuri, la cele două lungimi 

de undă, respectiv 660 nm şi 810 nm, la diferite momente de observaţie s-a făcut prin 

testul Duncan. Din analiza statistică reiese că variabilitatea cea mai mare a 

măsurătorilor este la inceputul vegetatiei când plantele sunt mici iar spatiul neacoperit 

dintre ele este mare. Coeficienţii de variaţie foarte ridicaţi, de peste 44 %, la 

măsurătorile din iunie indică pe lângă diferenţele de vegetaţie a celor trei soiuri, 

heterogenitatea foarte ridicată a plantelor din cadrul parcelei, mai ales la soiul 

Desireé. 

11. Conductibilitatea electrică este o metodă de măsurare foarte simplă care pune la 

dispoziţia fermierilor în timp real o serie de date privitoare la evoluția stării de 

fertilitate a solului.  

12. Conductibilitatea electrică a solului nu influenţează direct creşterea plantelor, dar 

poate fi folosită ca un indicator indirect al procentului de macronutrienţi disponibil 

plantelor.  

13. Conductibilitatea electrică a solului este folosită în agricultura de precizie pentru a 

ajuta la aplicarea unui management performant durabil care are ca scop fertilizarea 

neuniformă, exact acolo unde este necesar în vederea sporirii producției. 

14. Hărţile de conductibilitate electrică a solului pot fi folosite pentru a defini un 

management specific fiecărei zone care reflectă tendinţe evidente a proprietăţilor 

solului. 

15. Solul ca factor limitativ contribuie în cea mai mare proporție la realizarea producției 

de cartof. Datorită acestui fapt se poate afirma că zona Brașovului, respectiv toate cele 

trei locații unde au fost efectuate cercetările, este favorabilă pentru producția de 

cartof, înregistrându-se o textură mijlocie predominant lutoasă și o fertilitate ridicată. 

16. Solul din cea de-a doua locaţie unde s-au făcut determinările prezintă o reacție slab 

alcalină cu valori cuprinse între 6,9-8,06, valoarea medie fiind de 7,6. Valoarea medie 

a pH-ului din ultima locaţie calculată pentru cele patru profilele reprezentative la 

adâncimea de 0-30 cm este de 6,6 cu un coeficient de variație de 11,8 %, indicând un 

sol slab acid prielnic culturii cartofului. 

17. Cu cât solul este mai bogat în humus și argilă, cu atât are o capacitate de reținere și de 

schimb cationic mai bună, rezultând o fertilitate ridicată și în final producții mari. 
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Conţinutul în humus al stratului arabil din cea de-a doua locaţie indică un sol cu o 

fertilitate foarte ridicată (conţinut mediu 6,99%). Conținutul mediu de humus al 

profilelor ultimei locaţii, rezultat din calcule a fost de 5,7 % , cu un coeficient de 

variatie de 24,4%, şi cu valori situate între 3,1 şi 7,0 %, rezultând un sol cu o 

fertilitate ridicată. 

18. Analizele efectuate pe profilele reprezentative indică faptul că solul prezintă variații, 

de la o aprovizionare slabă la o aprovizionare foarte bună cu azot. 

19. Chiar dacă, conţinutul de fosfor prezintă mari variaţii de la un profil la altul, acesta se 

găseşte în cantităţi mult mai mari spre deosebire de azot, rezultând o aprovizionare 

bună a solului cu acesta. 

20. Aceeaşi tendinţă se manifestă şi pentru potasiu, însă descreşterea valorilor pe 

adâncimea profilului este mai lentă. Variabilitatea conţinutului de potasiu din stratul 

arabil este foarte mare, rezultând o aprovizionare medie a solului cu potasiu. 

21. Anul 2012 nu a fost un an favorabil pentru producţia de cartof datorită temperaturilor 

ridicate şi lipsei apei din sol şi aer care au afectat puternic culturile de cartof în cele 

mai importante fenofaze pentru acumularea producţiei. În urma analizării producţiei 

la soiul Christian evaluată în punctele de observaţie, se constată că producţia medie de 

tuberculi de sămânță a fost de 29,77 t/ha variind între 22,55-36,55 t/ha. Calitatea 

producţiei rezultată din culturile neirigate de cartof a fost puternic alterată. O mare 

parte a tuberculilor recoltaţi au avut dimensiuni mai reduse decât calibrele 

comerciabile, aproape în totalitate au fost deshidrataţi, prezentând deformări 

puternice.  

22. In ceea ce priveşte producţia de cartof anul 2013 a fost mai favorabil în comparaţie cu 

anul 2012. Producţia medie de tuberculi de sămânță realizată la soiul Christian fiind 

de 33,6 t/ha, respectiv 37,6 t/ha la soiul Desiree în condiţiile intreruperii vegetaţiei la 

data de 01.08.2013.  

23. Variaţia spaţială a numărului de tuberculi şi a producţiei la cuib, respectiv a producţiei 

la hectar în punctele de observaţii este reflectată prin coeficienţii de variaţie care 

indică variaţii medii spre mari la soiul Christian (CV între 20,2 şi 27,9%) şi mici spre 

medii la soiul Desireé (CV între 13,1 şi 16,0 %). 
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